
een 
vaccin 
tegen 
corona

veilig gratis snel



Waarom krijg je een vaccin 
tegen corona?

je krijgt geen corona

je beschermt anderen

65 jaar en ouder

jonge, gezonde 
personen

je kan sneller terug normaal leven

personen met 
long-, hart-, of vaatziekte

personen met suikerziekte 
of hoge bloeddruk



Hoe krijg je het vaccin?

je krijgt  
een spuit  
in je bovenarm

wacht  
2 weken

wacht  
2 weken 

alleen nu ben je 
helemaal beschermd 
tegen corona

een vaccin met 1 spuit

er zijn verschillende soorten vaccins

een vaccin met 2 spuiten

je krijgt  
een eerste spuit 
in je bovenarm

wacht  
enkele weken

je krijgt een 
tweede spuit  
in je bovenarm

nu ben je  
helemaal  
beschermd 
tegen corona



Je kreeg het vaccin. 
Wat moet je nu doen?

blijf de regels volgen

blijf 1,5m 
van elkaar

draag een 
mondmasker

was veel je 
handen met
water en zeep

kregen meer dan 70% van de personen het vaccin? 
dan veranderen de regels

de anti-stoffen
beschermen je 
tegen het virus

Hoe werkt het vaccin?

je krijgt 
het vaccin

je maakt 
anti-stoffen



Je kreeg het vaccin. 
Kan je last krijgen?

vaak krijg je last:

dat is normaal en niet erg
je kan paracetamol nemen

roodheid, pijn of 
zwelling in je bovenarm

je hebt hoofdpijn

je bent moe

lichte koorts

maximum 
1 gram
om de 4 à 6 uur

maximum 
3 gram per dag

wil je meer info?
heb je lang last? 
vraag het aan 
de dokter



Is het vaccin veilig?

ja, het vaccin is veilig

experts over de hele wereld 
werkten aan het vaccin

experts weten goed 
hoe ze dit moeten doen en 
hoe ze dit moeten testen

elk vaccin in België is 
streng gecontroleerd 
door de wetenschap
en goedgekeurd door Europa

het vaccin was dringend: 
experts kregen snel veel geld 
om het vaccin te maken

heel veel personen kregen al het vaccin
dat ging goed



Kan iedereen het vaccin krijgen?

spreek eerst met je dokter als:

je vroeger een allergische reactie 
had na een vaccin of medicatie

wacht met je vaccin:

ben je ziek?
wacht tot je helemaal 
genezen bent

had je een positieve corona test?
ben je ziek?
je moet minimum 14 dagen 
genezen zijn

je kan niet kiezen welk vaccin je krijgt



maart

personen  
ouder dan 65 jaar

personen  
met een risico

april

personen met een essentiële functie

personen ouder dan 18 jaar

vanaf juni

Wanneer krijg je het vaccin?

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen

de laatste planning vind je op 
www.info-coronavirus.be



januari
woon-zorg-centra

bewoners personeel dokters verplegers

ziekenhuis

Wanneer krijg je het vaccin?

bewoners uit 
andere zorgcentra

februari

huisdokters zorgverleners

tandartsen apothekers ziekenhuis:
ander personeel

hieronder vind je de planning per maand
dit kan nog veranderen

de laatste planning vind je op
www.info-coronavirus.be



Surf naar vaccovid.be > 
Maak een afspraak.

Er zijn verschillende vaccins. Soms krijg je  
maar 1 prik, soms zijn er 2 prikken nodig. 
Je kiest dus 1 of 2 vaccinatietijdstippen.

Hulp nodig om een afspraak te maken?
Vraag hulp aan een familielid, vriend of buur.  
Of bel naar 03 435 95 55.

Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging met persoonlijke code 
die 30 dagen geldig is

een brief een e-maileen sms



Er zijn verschillende vaccins. Soms krijg je  
maar 1 prik, soms zijn er 2 prikken nodig. 
Je kiest dus 1 of 2 vaccinatietijdstippen.
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Heb je vragen?

vaccovid.be
(afspraak maken en alles over het vaccinatiedorp)

antwerpen.be/vaccineren

laatjevaccineren.be

info-coronavirus.be/nl/vaccinatie

Waar krijg je het vaccin?

In het vaccinatiedorp 
Vaccovid op Spoor Oost

Noordersingel, 
2140 Antwerpen
Locatie Sinksenfoor

Hoeveel kost het vaccin?

het vaccin is gratis
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